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Årsrapport

USHT MØRE OG ROMSDAL

FORORD

Fra 1.1.2011 fikk Undervisningssykehjem (USH) og Undervisningshjemmetjeneste (UHT) nye
navn; Utviklingssenter for sykehjem (USH) og Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) og
fellesbenevnelsen er Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). I tillegg til
nye navn hadde Helsedirektoratet utarbeidet en strategiplan 2011-2015; «Utvikling gjennom
kunnskap» med nye mål og visjoner.
Hovedmålet for Utviklingssentrene vil være å være pådriver for kunnskap og kvalitet i
sykehjem og hjemmetjenester i fylket.
Delmål:
Pådriver for fag- og tjeneste utvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder
Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har helt siden start av undervisningshjemmetjeneste i
fylket, hatt en nært og godt samarbeid. Mange av aktivitetene er satt i gang med felles initiativ
og gjennomført i godt kompaniskap. Det er derfor naturlig at sentrene sammenfatter det
spennende året 2011 med felles årsrapport. Takk til seksjonsleder ved Fylkesmannen i Møre
og Romsdal, Marit Hovde Syltebø, for et utmerket forslag i samhandlingens ånd.
Aktiviteten ved Utviklingssentrene har vært svært høy i 2011, og all aktivitet er ikke med i
rapporten. Vi håper likevel at vi får presentert et godt utvalg av hva vi har hatt fokus på. Vi vil
også i år takke gode samarbeidspartnere. Utviklingssentrene består av til sammen kun to
stillinger og det sier seg selv at uten gode samarbeidspartnere hadde ikke aktiviteten vært
mulig. Så tusen takk alle sammen. Vi vil rette en ekstra takk til Fylkesmannen ved rådgiver
Greta Irene Hanset og seksjonsleder Marit Hovde Syltebø som benytter flere arenaer til å løfte
fram Utviklingssentrene i Møre og Romsdal. Vi vil også takke høgskolene i Molde, Ålesund og
Volda, Senter for omsorgsforskning og alle nettverkskontakter i fylkets 36 kommuner for godt
og berikende samarbeid.
Brit Steinnes Krøvel, prosjektleder UHT Møre og Romsdal
Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier USH Møre og Romsdal

Foto: Hedda Bangsund
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USHT MØRE OG ROMSDAL – ORGANISERING, SAMARBEID OG FORANKRING

HVA ER USHT I MØRE OG ROMSDAL?

Det er to Utviklingssenter i Møre og Romsdal. Ett ligger i Kristiansund og er Utviklingssenter
for sykehjem og ett ligger i Ålesund og har hjemmetjeneste som sitt fagområde. Selv om
Utviklingssentrene skal dekke to ulike områder, har en i Møre og Romsdal valgt å se tjenesten
som en helhet i forhold til sin pådriverrolle. Som vi vil beskrive senere i rapporten har
utviklingssentrene også felles fagnettverk. Helse og omsorgstjenesten i fylket er ulikt
organisert i kommunene og det vil være unaturlig å legge opp til skarpe skiller mellom
hjemmetjeneste og sykehjem.
ÅLESUND

Organisering Ålesund kommune
Ålesund kommunes administrative
organisasjonsstruktur er tilpasset prinsippene i en
Bestiller-Utfører-Mottaker-organisering (BUM), og er
delt i to administrative styrings- og ledelsesnivå:
Rådmannsnivå og Virksomhetsnivå.
Rådmannsnivået ivaretar administrative oppgaver som
overordnet styring og ledelse, kvalitetsutvikling,
planlegging, saksbehandling og gir faglig og
administrativ støtte til virksomhetene.
Fra Brosundet i Ålesund havn.
Foto: Brit S. Krøvel

Virksomhetsnivået, med relativt fristilte virksomheter, ivaretar bl.a. den direkte tjenesteproduksjonen overfor brukerne og kommunens forvaltningsoppgaver.
Noen virksomheter har både drifts- og forvaltningsoppgaver. Virksomhetene arbeider med
grunnlag i driftsavtaler som beskriver kravspesifikasjoner for tjenestene basert på et definert
nivå for tjenesteomfang, kvalitet og økonomiske rammer (Omsorgsplan for Ålesund kommune
2010-2015).
Organisering av UHT

Side 4

USHT MØRE OG ROMSDAL

Utviklingssenteret (UHT) i Ålesund har i 2011 hatt organisatorisk tilhørighet til
hjemmetjenesten Nørve, en av 8 hjemmetjenester i kommunen. HT Nørve besto i 2011 av til
sammen tre enheter; Volsdalen bokollektiv, bolig for utviklingshemmede og ”åpen omsorg”.
Virksomheten har i 2011 vært preget av planlagt omorganisering som settes i kraft fra 2012.
UHT fikk fra 1.1.2012 tilhørighet til rådmannens team, Team Helse og Omsorg.
Prosjektorganisasjonen blir beholdt etter omorganiseringen, men det blir foretatt endringer i
gruppesammensetningen i prosjektgruppe og styringsgruppe fra 2012. Prosjektleder har
arbeidet i 100 % stilling i Utviklingssenteret i 2011. I tillegg har en av personalet ved HT
Nørve vært leid inn i prosjektet ved behov i ca 15% stilling.
Det har vært stor aktivitet med ulike kurs og aktiviteter ved HT Nørve i 2011. Virksomheten
har målrettet arbeidet for å utvikle seg til en «lærende organisasjon». Det har vært arrangert
dialogkafeer og regelmessige refleksjonsgrupper for å utvikle denne egenskapen i
organisasjonen, se egen omtale.
Ledergruppe HT Nørve i 2011:
Karianne Akslen, Virksomhetsleder
Ann Kristin Grindvik Nilsen: Teamleder Volsdalen
bokollektiv.
Rigmor Winther, Konstituert teamleder åpen omsorg og
bolig.

HT Nørve har brukt Dialogkafe` og refleksjonsgrupper
som verktøy for å arbeide mot målet å bli en «lærende
organisasjon»

Foto Brit S. Krøvel

Volsdalen bokollektiv har 52 faste boliger og 12 korttidsboliger
Borgundveien 212 har 4 boliger for utviklingshemmede
Det ytes "åpen omsorg" til: Innbyggere i grunnkretsene Volsdalsvågen, Fjelltun,
Volsdalsberga, Volsdalen og hele Ellingsøya.
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FAG OG SAMARBEIDSRÅD 2011
Liv Stette, kommunalsjef (leder)
Karianne Akslen, virksomhetsleder HT Nørve
Reidunn Korsnes, Seniorrådgiver Fag og forvaltning
Håvard Overå, Teamleder Helse og Omsorg
Karsten Vingen, Kommuneoverlege
Greta Irene Hanset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal,
Britt Valderhaug Tyrholm, Høgskolen i Ålesund
Rigmor Einang Alnes, Senter for omsorgsforskning
Brit Steinnes Krøvel, prosjektleder

Styringsgruppen har møter 4 ganger i året.
PROSJEKTGRUPPE 2011
Brit Steinnes Krøvel, prosjektleder
Kari Vangsnes, sykehjemslege
Karianne Akslen, virksomhetsleder, HT Nørve
Rigmor Winther, Teamleder HT Nørve åpen omsorg
Reidunn Korsnes, Seniorrådgiver Fag og forvaltning
Inger Lise Andreassen, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Bente Schei Skagøy, Høgskolelektor ved Høgskolen i Ålesund
Marit Kjesem, sykepleiefaglig rådgiver Helse Sunnmøre
Synnøve O. Slatlem, Sykepleier ved HT Nørve, åpen omsorg
Ann Kristin G. Nilsen, Teamleder HT Nørve, Volsdalen bokollektiv

Prosjektgruppen har hatt møter en gang i måneder med unntak under ferieavvikling
sommer 2011.
UHT i Ålesund har hatt noen hovedsatsingsområder helt fra starten i 2009. Disse har vært:
Fagutviklingstiltak innen demens, rehabilitering og kreftomsorg
Fokus på forebygging gjennom kartlegging av bosituasjonen til hjemmeboende
over 75 år
Nettverksarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten
Dette har vært prioriterte områder også i 2011, ved siden av de felles satsingsområdene i
samarbeid med USH.
Utviklingssenteret har i 2011 hatt kontorlokaler i Rådhuset i Ålesund. UHT har vært
invitert inn i samarbeidsmøter ved rådmannens lederteam fra august 2011. Dette har gjort
det lettere å involvere seg i prosjekt og saker som gjelder hele pleie og omsorgstjenesten i
Ålesund kommune. Det har vært målsetting i kommunen at rollen som Utviklingssenter
skulle prege hele organisasjonen og at utvikling gjennom kunnskap skal være et mål for
hele pleie og omsorgstjenesten.
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KRISTIANSUND

Kristiansund, utsikt mot Nordlandet. Foto: Hedda Bangsund

Kristiansund kommune ved Rokilde sykehjem ble tatt opp i prosjekt for å bli Utviklingssenter
for sykehjem (USH) i Møre og Romsdal høsten 2005, og ble formelt godkjent som
Undervisningssykehjem i april 2008, etter vel 2 år i prosjekt.
Fra 2011 ble den nye benevnelsen ”Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal”, og med
ny strategiplan har vi fått flere nye oppgaver, noe som også har påvirket organiseringen i egen
kommune. Utviklingssenteret i Kristiansund har i løpet av 2011 vært i en prosess for å bli et
utviklingssenter for hele pleie- og omsorgstjenesten i egen kommune. For å tydeliggjøre dette
har Utviklingssenteret blitt fradelt organisatorisk som en egen avdeling ved Rokilde
sykehjem.
Et av hovedsatsingsområdene i 2011 er har derfor vært å bevege seg fra å være et
undervisningssykehjem for Rokilde sykehjem, til å bli et Utviklingssenter for pleie- og
omsorgstjenestene i Kristiansund kommune. I tillegg har begge utviklingssentrene en
pådriverrolle for forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene i fylket. Å være pådriver for
Det faglige nettverket i Møre og Romsdal har også vært sentralt i 2011. Drift av netteverket er
et felles ansvar som deles med Utviklingssenteret i Ålesund, og foregår i samarbeid med
Fylkesmannen og flere andre aktører. Se egen omtale.
Det tredje hovedsatsingsområdet for 2011, har vært å etablere ”Lyst på livet” i Møre og
Romsdal. Lyst på livet er forebyggende og helsefremmende livskaféer for pensjonister, og
etableringen har foregått i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Prosjektet er beskrevet i et eget
avsnitt i kapittelet ”Forebyggende helsearbeid”.
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FAG- OG SAMARBEIDSRÅDET PER 2011

Sammensetningen i det tidligere styringsrådet ble i forbindelse med strategidokumentet
”Utvikling gjennom kunnskap” endret både i navn og sammensetning for å imøtekomme
gjeldende anbefalinger. Nye medlemmer fra 2011 er representant for arbeidstaker organisasjonene, videregående skole og Senter for omsorgsforskning.
Bjarne Sandvik, planlegger i Kristiansund kommune, leder
Stein Kulø, spesialkonsulent i Kristiansund kommune, nestleder
Marit Hovde Syltebø, seksjonssjef ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Arve Bruseth, leder i Brukerrådet ved Rokilde sykehjem
Kari Westad Hauge, dekan ved Høgskolen i Molde
Trude Fløystad Eines, høgskolelektor ved Høgskolen i Molde
Rigmor Einang Alnes, Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge
Inger Stokke, rådgiver, Nordmøre og Romsdal Helseforetak
Britt Engvik Hjelle, Norsk sykepleierforbund, Kristiansund kommune
Rigmor Risvik Gujord, avdelingsleder RM/HS Kristiansund v.g. skole
Stephanie Helland, enhetsleder Rokilde sykehjem
Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier ved USH, Rokilde sykehjem

PROSJEKTGRUPPEN PER 2011

I 2011 har prosessen med å endre fokus fra å være Rokilde undervisningssykehjem, til et
Utviklingssenter i Kristiansund kommune vært prioritert. Prosjektgruppen vil fra 2012 bli
endret som følge av dette. I 2011 har gruppen vært sammensatt som følgende:
Bjarne Sandvik, planlegger i Kristiansund kommune
Stein Kulø, spesialkonsulent i Kristiansund kommune
Trude Fløystad Eines, kontaktperson Høgskolen i Molde
Stephanie Helland, enhetsleder Rokilde sykehjem
Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier Utviklingssenteret, Rokilde sykehjem

FORSKERSTILLING

Høgskolen i Molde har tatt initiativ til å styrke Utviklingssenteret med en person med
forskningskompetanse. Samarbeidet mellom Kristiansund kommune og Høgskolen har pågått
høsten 2011 i forhold faglige -, økonomiske og organisatoriske rammer. Hovedhensikten med
stillingen er å kvalitetssikre pågående og planlagt utviklingsarbeid. Det arbeides med å
tilsette en person i 50 % som skal fokusere på å kvalitetssikre utviklings- og
forskningsprosjekt.
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USHT MØRE OG ROMSDAL, FORBEDRINGS - OG UTVIKLINGSPROSJEKT
SATSINGSOMRÅDER 2011

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal hadde i løpet av 2011 arbeidet med svært mange
fagområder, fra forebyggende helsearbeid til omsorg ved livets slutt. Noen aktiviteter drives
via egne tilskuddmidler, andre av egeninnsats og noen tiltak driftes ved hjelp av
basistilskuddet fra Helsedirektoratet. Ofte er det en kombinasjon av det overnevnte. I
rapporten har vi valgt å presentere det mangfoldet av aktiviteter og utviklingsarbeid som har
pågått i 2011. I søknad om basistilskudd fra Helsedirektoratet ble imidlertid følgende
hovedsatsingsområder presisert:
Faglig nettverk i Møre og Romsdal - Styrke - og utvide nettverket til alle fylkets 36 kommuner – se
kapittelet ”Nettverk og samarbeidsfora”
Lyst på livet - Oppstart av forebyggende og helsefremmende livskaféer for pensjonister. Se kapittelet:
Forebyggende helsearbeid

Begge utviklingssentrene fokuserer på kvalitet i tjenestene gjennom å arrangere - og å bidra
på fagdager og konferanser.
Med utgangspunkt i ny strategiplan for perioden 2011-2015 arbeides det med å tydeliggjøre
Utviklingssentrenes rolle og ansvar i begge kommunene; I Ålesund kommune ved bruk av
dialogkafeer og refleksjon, i Kristiansund kommune ved etablering av Pleie- og
omsorgsforum. Begge deler er nærmere omtalt i rapporten.

KVALITET, KUNNSKAP - OG KOMPETANSEUTVIKLING
REFLEKSJON / DIALOGKAFÉ I ÅLESUND

Utviklingssenteret i Ålesund har som målsetting å utvikle HT Nørve som lærende
organisasjon. Ved å ta i bruk dialogkafé og refleksjonsgrupper som verktøy ønsker en å øke
kvaliteten på tjenestene og skape et endringsdyktig personale som kan mestre nye
utfordringer og utviklingsarbeid på en god måte. Høgskolen i Ålesund og Senter for
omsorgsforskning Midt-Norge er viktige samarbeidspartnere.
Høgskolen i Ålesund foretar følgeforskning av implementering av UHT i HT Nørve. Det
gjennomføres fokusgruppeintervjuene av personalet ved virksomheten. Fokusgruppeintervju
foretas av Bente S. Skagøy og Sølvi Røsvik Vågen ved høgskolen i Ålesund.
Det er arrangert 6 dialogkafeer ved HT Nørve i perioden 2010 - 2011. Dialogkafeene har hatt
ulike tema og alle ansatte uansett stillingsforhold har blitt inviterte til å delta. Dialogkafeene
har fungert som en forberedelse til å starte opp med refleksjon som kvalitetshevende tiltak i
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virksomheten. I februar 2011 ble det arrangert kick-off dag for refleksjonsgruppene og Julie
Fylling fra Høgskolen i Ålesund var invitert inn som foredragsholder for en fullsatt sal ved
Volsdalen bokollektiv. Refleksjonsgruppene finansieres av skjønnsmidler fra fylkesmannen i
Møre og Romsdal.
Det ble sendt ut invitasjoner til ansatte foran hver dialogkafe`. Kafeene hadde
ulike tema for hver gang. Invitasjonene var spesielt utarbeidet med egen design
og bilder av de ansatte som var forskjellige fra gang til gang. Dialogkafeene
hadde ulike temafarger. Temaene på de 4 kafeene i 2010 var:

Bilde på forside
Innbydelse.
Utarbeidet av:
Hanne Vegsund
Fagerslett

Å bli bedre? Vi deler erfaringskunnskap
Hvorfor utarbeide en visjon og hva er en visjon
Brukerkunnskap
Kvalitet og Visjon

Dialogkafé i januar 2011 og hadde tema: fag og forskningskunnskap. To sykepleiere ved HT
Nørve hadde deltatt på studiet Kunnskapsbasert praksis ved høgskolen i Molde, og var viktige
bidragsytere på denne kafeen.
Dialogkafé i oktober 2011 hadde tema: ”Oppsummering hva har vi jobba med? Og hva ønsker
vi å ta med inn i ny organisering.” Virksomheten ble delt i to fra 1.1.2012 på grunn av
omorganisering i kommunen.
Personalet foretok fortløpende skriftlige evalueringer av kafeene slik at en kunne korrigere
kafeene etter ønsker fra personalet. Det var likevel en prosesstyring fra høgskolen i Ålesund.

KOMPETANSEPLANLEGGING
FELLES KOMPETANSEPLAN I ÅLESUNDSREGIONEN

17 av 18 kommuner i ÅRU (Ålesundregionens utviklingsselskap) i tillegg til Ørsta og Volda
kommune i samarbeid med Helseforetaket i tidligere Helse – Sunnmøre (del av Helse Møre og
Romsdal fra 1.7.2011), skal utvikle felles kompetanse- og rekrutteringsplan. Arbeidsgruppen
for kompetanseplanen består av representanter fra helseforetak, ÅRU, UHT, Høgskolen i
Ålesund, representant fra brukerorganisasjon og representanter fra tillitsvalgte. I tillegg til
kompetanseplan har arbeidsgruppen tatt initiativ til en felles satsing på å forebygge feil- og
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underernæring hos eldre som mottar helsehjelp i kommunene. Dette er et samarbeid med
sykehuset i Ålesund, hvor det også er planlagt en felles fagdag.
Det er leid inn konsulentfirma for å bistå med felles kompetanse og rekrutteringsplan som
skal utarbeides i tidsrommet 15.12.2011 til 1.5.2012. Det vil bli arrangert møter med alle
kommunene og helseforetaket for å kartlegge behov.
På bakgrunn av kartleggingen skal det utarbeides et forslag til plandokument som:
Dokumenterer hvilke typer kompetanse og rekruttering som trengs i kommuner og i helseforetak
for å sikre lokal gjennomføring av samhandlingsreformen i tråd med de planer og prioriteringer
som foreligger.
Skal fokusere på de oppgavene som St. meld beskriver som aktuelle fremtidige kommunale
oppgaver.
Foreslå konkrete tiltak for kompetanseutvikling og rekruttering internt i kommuner og
helseforetak, og på tvers av kommuner og helseforetak
Belyser både behov for rene skoleringstiltak i form av kompetansegivende utdanning og kurs, og
andre tiltak som hospiteringsordninger, veiledning og praksisbaser læring.
Det er også ønskelig at planen inneholder et kapittel om forskningsbehov.
Arbeidet videreføres i 2012.

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN I KRISTIANSUND

Utviklingssenteret startet høsten 2011 i samarbeid i Pleie- og omsorgsforum og
kompetanseleder i Kristiansund kommune, Gunvor Rolland, forberedelser for å utarbeide en
felles strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren i Kristiansund i løpet av 2012.
Bakgrunnen for dette er et økende behov for å koordinere eksisterende planer, og å arbeide
mer målrettet og samordnet med kompetanseutvikling.

Pleie- og omsorgsforum i Kristiansund med felles
innsats for strategisk kompetanseplan.
Fra venstre: Hildegunn Flaten Frøseth, Liv Inger
Korsnes Nilsen, Bjarne Sandvik, Gunvor Rolland Eli
Sandnes, Reidun Nogva (delvis skjult) Ragnhild
Svardal og Ellen Andreeva.
Foto: Inger-Lise Lervik
Arbeidet med strategisk kompetanseplan blir
videreført våren 2012.
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PPS I ÅLESUND KOMMUNE

Samarbeid mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester, Ålesund kommune, Høgskolen i
Ålesund og Akribe forlag.
Ålesund kommune har i 2011 kjøpt inn PPS og arbeidet med implementering er satt i gang.
Høgskolen i Ålesund har lang erfaring med bruk av PPS, og studentene er kjent med verktøyet
når de skal ut i praksis i hjemmetjenestene i 2. studieår. En ønsker å benytte den ressursen
studentene har på området ved å la de ta ansvar for deler av opplæringen i bruk av verktøyet.
Undervisningen er ledet av lærer ved høgskolen som også har det pedagogiske og faglige
ansvaret for kunnskapsoverføringen fra student til praksisfeltet.

29.9.2011 ble det arrangert planleggingsmøte for
innføring av PPS. Etter møtet var det samling for
personalet i Ålesund kommune. Også andre
kommuner som har investert i PPS var invitert og
deltok.
Studentene som skulle være med i studentprosjektet
deltok også.

Arbeidsgruppa for innføring PPS. Fra venstre Magne
Hessen, Brit S. Krøvel, Line Hessen, Randi Tafjord,
Elsebe Hille, Irene Lona, Gerd Pilskog og Reidunn
Korsnes.
Foto: Brit S- Krøvel.
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Studenter i prosjektet, fra venstre Studenter i prosjektet: Fra
venstre: Julie Rørvik, Lene Morrison, Tarjei Tennebø ,Pål
Sødergren, Ulrikke Albrigtsen, Lotte Moe og Birgitte larsen, Silje
Rise var tilstede, men kom dessverre ikke med på bildet. Foto : Brit
S. Krøvel.

Elsebe Hille, produktspesialist ved Acribe forlag,
informerer om PPS til nær 100 personer fra Ålesund
kommune, omliggende kommuner og høgskolen i
Ålesund. Foto: Brit Krøvel

MODELLUTVIKLING FOR IMPLEMENTERING AV UHT

Det ble innvilget midler fra samhandlingsmidlene ved Høgskolen for å arbeide med prosjektet
”Modellutvikling for implementering av utviklingssenter i hjemmetjenester”.
Forskningsarbeidet utføres i samarbeid mellom Senter for Omsorgsforskning, Høgskolen i
Ålesund og UHT i Ålesund. Rapport kommer i 2012.

UNDERVISNING OG OPPLÆRINGSILTAK

Rokilde USH har arrangert undervisning for ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten i
Kristiansund kommune i 2011. Undervisningen har vært gjennomført hver 14. dag, og har
blant annet omfattet:
Eldre og rusproblematikk
Etikk og kommunikasjon
Sykdomslære og sykepleie ved KOLS, Hjertesvikt, Mb. Parkinson
Generell smertelindring
Grunnleggende og avansert palliasjon
Rokilde USH arbeider med å etablere et standardisert opplegg for basiskunnskap for personell
i pleie- og omsorgssektoren, både for faglærte og ufaglærte.
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Undervising på Rokilde sykehjem. Undervisningen er åpen for ansatte i pleie- og omsorgssektoren i Kristiansund
kommune, og omfatter mange ulike tema. Foto: Rokilde USH

PASIENTSIKKERHET, LEGEMIDDELHÅNDTERING
MEDIKAMENTSIKKERHET VED MULTIDOSE FOR PASIENTOVERFØRING FRA SYKEHUS
TIL KOMMUNE
I 2011 har Ålesund kommune innført Multidose for brukere i hjemmetjenestene og
beboere i sykehjem. En forutså så raskt en risiko for feilmedisinering av pasienter som
benytter ordningen og som har fått endringer i medikamenter under opphold på
sykehus. Det vil gå noen dager før Multidosepakningene er justert i forhold til
medisinendringer som er foretatt under innleggelsen.
Multidose

Erfaringer fra andre kommuner som har innført Multidose viser at helsepersonell i
kommunene åpner Multidosepakningene for å justere innhold i henhold til det som sykehus legen har foreskrevet. Dette gir en stor fare for feilmedisinering og noe av grunnlaget for
innføring av Multidose som et sikkert system, vil falle bort i denne delen av behandlingskjede.
Helseforetak, Sykehusapoteket, representant fra brukerråd, Ålesund kommune og
Utviklingssenter for hjemmetjeneste etablerte et prosjekt for å arbeide med å finne løsning
som kunne minske eller eliminere denne risikoen for feilmedisinering. Løsningen en ønsket å
prøve ut, var at sykehusapoteket produserte ferdig fylte engangs medisindosetter til pasienter
som hadde tjenester fra Ålesund kommune og benyttet seg av Multidoseordning før
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innleggelse. Forutsetning for tiltaket var at det var foretatt medisinendringer under
sykehusinnleggelsen.
Det er innvilget midler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å dekke deler av kostnadene i
prosjektet. Ordningen evalueres i 2012.

LEGEMIDDELHÅNDTERING I SYKEHJEM

Utviklingssenteret i Kristiansund takket i desember 2011 ja til å delta i den nasjonale
pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” under innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i
sykehjem.
Prosjektorganisering er startet opp, og arbeidet videreføres i
2012-2013. Tiltakene skal optimalisere
legemiddelbehandlingen av alle langtidspasienter på sykehjem
og redusere pasientskade.
På lengre sikt er det et overordnet mål at det etableres en
nasjonal veileder for legemiddelgjennomgang. Arbeidet med å
utvikle en slik veileder foregår i regi av Helsedirektoratet.

www.itryggehender.no

PSYKISKE LIDELSER OG PSYKISK HELSEARBEID/RUS

Ålesund kommune har siden 2009 arrangert kursrekke innen psykiske lidelser og psykisk
helsearbeid / rus. Ansvarlig for kursene er rådgiver innen psykisk helse i Ålesund kommune
Lisbeth Slyngstad i samarbeid med Helse Møre og Romsdal og RUS-Midt.
Kurset i 2011 startet i januar og ble avsluttet i juni. Det var i alt 6 kursdager. Bakgrunnen for
kurset er behovet for økt kompetanse om psykiske lidelser og helseproblemer, samt mer
kunnskap om de tjenester og tiltak som blir utført på kommunalt nivå, helseforetak og RUS
Midt.
Hensikten og mål med kursene er at deltakere skal oppnå:
Bedre oversikt og forståelse av hva psykisk lidelse og rusproblemer innebærer.
God oversikt over ulike tilbud og behandling i kommune, helseforetak og RUS-Midt
Kunnskap om hvor skal henvende seg dersom en har spørsmål, samt kunne hjelpe brukere til å
henvende seg til riktig instans.
Bedret kunnskap om brukermedvirkning og aktuelle interesseorganisasjoner
Økt kunnskap om individuell plan og samarbeid.
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Tone Berit Løkken t.v og Bente Schei Skagøy hadde innlegg om
Læring gjennom mindfulness i praksisstudier. Nytt kurs startes i
februar 2012 (Foto: Brit Krøvel).
Kommunen har også prosjekter og andre i tilbud innen psykisk
helse og rustiltak For mer informasjon se Ålesund kommunes
hjemmeside www.alesund.kommune.no

DEMENSOMSORG
DEMENSPLAN 2015 – UTVIKLINGSSENTRENE MED I FYLKESMANNENS
SAMARBEIDSORGAN

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal er med i arbeidsgruppe som skal være pådriver for å nå
målene for demensplan 2015. Arbeidsgruppen består av representanter fra de to
psykogeriatriske avdelingene i helseforetaket i Møre og Romsdal, representanter fra
Fylkesmannens stab og fra begge utviklingssentrene i fylket. Målsetting for demensplanen er
å etablere pårørendeskoler, demensutredning, dagsenter for demente og økt kompetanse
innen demensomsorgen over hele landet.

Foto: Hedda Bangsund
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Møre og Romsdal er ledende på antall
deltakere som er med i kursopplegget
Demensomsorgens ABC. Fylket har
hele 1275 ulike deltakere, hvorav 1068
startet før 2011. Demensomsorgens
ABC er et studiemateriale utarbeidet
av Aldring og Helse, Nasjonalt
kompetansesenter. Materialet er
beregnet til bedriftsintern tverrfaglig
opplæring i studiegrupper.
Fra Fylkesmannens mote om Demensplan
2015. Bak til venstre møteleder og rådgiver
hos Fylkesmannen, Greta Hanset.
Foto: Inger-Lise Lervik

NETTVERKSARBEID OG SAMARBEIDSFORA
FAGLIG NETTVERK I MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal fylke består av 36
kommuner. De tre største byene er Ålesund,
Molde og Kristiansund. Mange kommuner er
små og mange har inngått samarbeid på ulike
områder. Alle kommunene er innlemmet i Det
faglige nettverket i Møre og Romsdal, som
drives av Utviklingssentrene.

DET FAGLIGE NETTVERK ET I MØRE OG ROMSDAL.

USH og UHT har sammen med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskolen i Ålesund,
Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda, nettverkskontakter fra fire etablerte nettverk i Møre og
Romsdal og senter for Omsorgsforskning opprettet et faglig nettverk i Møre og Romsdal.
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Fra nettverksmøte Distrikt Romsdal. Nr. 3 fra høyre er Kristin Eidem, hovedkontakt for nettverksdistriktet. Foto:
Inger-Lise Lervik

I 2011 var arbeidet med det faglige nettverket et av utviklingssentrenes satsingsområder.
Målet var å innlemme alle 36 kommunene i nettverkssamarbeidet, å gjennomføre møter med
alle fire nettverksdistriktene, samt å arrangere erfaringskonferanse. Nettverket har
utarbeidet en egen samarbeidsavtale som revideres årlig. Det faglige nettverk samles minst
en gang pr år og dette er en arena for å diskutere eventuelle felles utviklingstiltak/prosjekter
og ha faglige diskusjoner.
I løpet av 2011 har følgende aktiviteter blitt gjennomført:
Årlig møte i ”Det overordna samarbeidsorganet for det faglige nettverket”
(Hovedkontakter for nettverksdistriktene, Fylkesmannen, Høgskolene i M&R, Senter
for omsorgsforskning og USHT Møre og Romsdal)
Vårmøter med nettverksdistriktene (USHT Møre og Romsdal møter
nettverkskontaktene i de fire distriktene; Sunnmøre sør, Sunnmøre nord, Romsdal og
Nordmøre)
Erfaringskonferanse på høsten for det faglige nettverket. Arrangert over 2 dager
høsten 2011)
Kontinuerlig oppdatering på nettverksbloggen www.ogbedreskalvibli.com (Faglige
innlegg, kurs, konferanser, oversikt over ressurspersoner og fagmiljø med mer)
Direktekontakt med nettverkskontakter
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REGIONALT NETTVERK FOR UTVIKLINGSSENTRENE I MIDT-NORGE

Utviklingssentrene i Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har sammen med
Senter for Omsorgsforskning Midt Norge etablert et regionalt nettverk. Nettverket hadde to
møter i 2011. Det første ble arrangert i Ålesund av Utviklingssenteret for hjemmetjenester i
Møre og Romsdal.
I Nasjonal strategiplan for Utviklingssentrene legges det føringer for nettverk, samarbeidsfora
og rådgivende organ. Senter for Omsorgsforskning er en sentral samarbeidspartner i det
regionale nettverket, og har medansvar for planlegging (ved likeverdig part i arbeidsutvalget)
og gjennomføring av møtene. I region Midt-Norge har dette vært gjort ved at
vertskommunene ved sitt Utviklingssenter er ansvarlig for første dag på nettverksmøtet - og
Senter for omsorgsforskning for dag 2.
De regionale nettverksmøtene i region Midt-Norge ble etablert i 2008 med de da etablerte
undervisningssykehjemmene. Møtene ble utvidet til å omfatte de nyetablerte undervisningshjemmetjenestene fra høsten 2009, og har blitt gjennomført 2 ganger per år. Vertsansvaret
har rullert mellom deltakerkommunene. Fra 2012 vil det bli holdt én samling per år.

Nettverksamling i Stjørdal, november 2011.
Foto: Brit S. Krøvel

Byvandring i forbindelse med nettverkssamling i
Ålesund for Utviklingssentrene i Midt-Norge i mai 2011.
Foto: Brit S Krøvel

ÅLESUND KOMMUNE - MAI 2011
Hovedfokus på samlingen i Ålesund var erfaringsdeling og diskusjoner rundt temaene:
Omsorg ved livets slutt
Velferdsteknologi
USHT- utfordringer i tiden som kommer
Refleksjon i praksisfeltet
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STJØRDAL KOMMUNE - NOVEMBER 2011
Hovedfokus på samlingen i Stjørdal var:
Erfaringsutveksling om spredningsstrategi fra alle 6 deltakerkommunene
Utviklingssentrenes rolle i forbindelse med samhandlingsreformen
Strategi for implementering ved de ulike utviklingssentrene
Etiske utfordringer ved forsknings- og prosjektarbeid
Publisering og rapportering

NASJONALT NETTVERK FOR UTVIKLINGSSENTRENE

Helsedirektoratet inviterer hvert år til samling for alle utviklingssentrene i Norge. I år var
samlingen i Nydalen i Oslo med spennende foredrag av blant annet krusedullfilosof Hans
Christian Medlien.
Leder for Hagenutvalget, Kåre Hagen, utfordret tilhørerne i forhold til velferdsteknologi og
organisering av omsorgstjenestene og ba oss om ikke bare våge å tenke nytt, men også handle
annerledes. Brukerne og deres pårørende har mest og best kunnskap om hva som skal til for å
mestre hverdagen, mens teknologibedrifter vet mye om hvordan. Kåren Hagen minnet om at
de som kan mye om sikkerhet, er bilindustrien. Kanskje kan helsevesenet ha noe å lære av de
når det gjelder utforming og sikkerhetsinnretninger?

To modige karer som tenker annerledes: Hans Christian Medlien og Kåre Hagen. Den ene som utvikler av
krusedullfilosofien og den andre med klar oppfordring til oss i offentlig sektor om å ta i bruk våre innovative evner.
Foto: Brit S. Krøvel
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LINDRENDE BEHANDLING, OMSORG VED LIVETS SLUTT
HOSPITERINGSPROSJEKTET I MØRE OG ROMSDAL

I fagfeltet lindrende behandling har utviklingssenteret i Møre og Romsdal hatt ett mangeårig
ansvar for å spre og dele kompetanse innen fagområdet. Å ha gode arenaer og møteplasser for
systematisk kompetansedeling har vært hovedfokus for å få etablert best mulig praksis.
Gjennom ulike undervisningsopplegg, hospitering og kompetansedeling har vi gjort oss
erfaringer ved at ansatte i egen og andre kommuner har fått en økt opplevelse av mestring
innen et utfordrende fagfelt som stadig er i endring.
Årlig undervises det for ca 200 ansatte ved enhetene, enten via fagdager, hospitering, eller
internundervisning.
I 2010 ble det etablert ett formelt samarbeid om hospiteringsordning ved lindrende enhet
Rokilde sykehjem i Kristiansund, USH og lindrende enhet Blindheim omsorgssenter i Ålesund.
I dette samarbeidet er også Kompetansesenteret for lindrende behandling ved St Olav aktivt
med.
I Novemberutgaven 2011 av fagbladet «Sykepleien» har hospiteringsordningen fått god
omtale. Blant annet inneholder reportasjen et sitat fra koordinator ved St Olav hospital i
Trondheim, der han uttaler at »Det er unikt i nasjonal sammenheng at to ledende enheter i
kommunehelsetjenesten tar ansvar for å kunne implementere et fylkesdekkende tilbud»

Alle kommunene i Møre og Romsdal kan
søke om å få tildelt hospiteringsplasser
ved de lindrende enhetene.
Hospiteringsordningen gjelder for
autorisert helsepersonell i kommuner
som ønsker å tilegne seg erfaring i
hvordan lindrende behandling i
sykehjem og hjemmetjenester kan
praktiseres.
Foto: tatt fra brosjyren USHT
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Målet med hospiteringen er:
Den enkelte hospitant får en grunnleggende innføring i praktiske og tekniske
prosedyrer knyttet til lindrende behandling, symptomkontroll, observasjoner og
oppfølging.
Den enkelte får kunnskap om holdninger, etiske utfordringer og verdigrunnlag knyttet
til lindrende behandling.
Å overføre kunnskap om organisering, nettverksarbeid og samhandling med fokus på
pasient og pårørende- som beveger seg mellom de ulike behandlingsnivå.

Fra konferanse om Omsorg ved livets slutt i
Kristiansund i 2011

Registrering av deltakere. Begge foto: Vibeche Fahsing
Drivkreftene bak hospiteringsordningen ved
Blindheim omsorgssenter og Rokilde sykehjem.

Fra venstre: Liv Sunde Braathen, Vibeche Fahsing
og Merete Kløvning Foto: Rokilde USH

NETTVERK FOR KOMMUNER SOM HAR MOTTATT TILSKUDD TIL LINDRENDE OMSORG I
MIDT-NORGE
Kompetansesenter i Lindrende behandling i Midt-Norge inviterte til en felles idédugnad i Trondheim
27.september 2011. Målgruppen var alle kommuner som har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til lindrende
behandling, pleie- og omsorg over statsbudsjettets kapittel 761, post 67 inneværende år. Lars Ofstad ved
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kompetansesenteret var innleder og møteansvarlig, og sørget for at det ble en dag for nødvendig erfaringsdeling
og reell inspirasjon.

.
Svært mange gode tiltak er allerede godt i gang i de aktuelle kommunene. Hensikten med konferansen var å
fremme utvikling i prosjektene ved å dele erfaringer og kunnskap.

Bildet over: Lars Ofstad fra
Kompetansesenter for Lindrende
behandling i Midt-Norge gir ordet
til prosjektlederne Merete Kløving,
Blindheim Omsorgssenter i
Ålesund- og Vibeche
Fahsing, lindrende enhet ved
Rokilde sykehjem i Kristiansund –
som sammen driver et prosjekt om
hospitering i de to lindrende
avdelingene.
Tanja Alme fra Sula kommune og
Merete Kløving fra Blindheim
omsorgssenter Foto: Brit S. Krøvel
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FOREBYGGENDE HELSEARBEID
LYST PÅ LIVET

Forberedelser til oppstart av de forebyggende og helsefremmende livscaféene ”Lyst på livet”
var et av hovedsatsingsområdene for USHT Møre og Romsdal 2011.

I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å
påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er
gode vaner og det man virkelig gjør. Ved hjelp av en enkel metode prøver man ut forandringer
i eget liv og vurderer resultatene av disse endringene.
Temaer på livscaféene
at man opplever sikkerhet og trygghet i hjemmet
har et sosialt nettverk
har god ernæring
driver med fysisk aktivitet
På livscaféene inspirerer deltakerne hverandre til å bruke egne kunnskaper og erfaringer til å
styrke helse og livsglede. En enkel og nyttig metode brukes for å bli bevisst på vaner, sette
egne mål, planlegge og gjennomføre endringer.
Aktivitetene veksler mellom korte innspill på de ulike tema, diskusjoner i grupper og i
plenum. Det legges opp til seks livskafeer i løpet av åtte måneder. Store doser med humor og
hygge bidrar til at deltakerne gleder seg til å komme.
Satsingen ledes nasjonalt av Kunnskapssenter for Helsetjenesten – og Seniorrådgiver Trulte
Konsmo er nasjonal prosjektleder. Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har i nært
samarbeid med Kunnskapssenteret vært pådrivere for spredning i eget fylke.
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Det ble arrangert sirkellederkurs i regi av Utviklingssentrene 11.10.2011. Kursansvarlige var
Trulte Konsmo og Ellen Undnes fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
www.kunnskapssenteret.no Sirkelledere er pensjonister som skal lede møtene i livscaféene.

Ivrige deltakere på sirkellederkurs for «Lyst på Livet» i Molde 11.10.2011
Foto: Anita Tennøy Brekke

I Ålesund og Kristiansund startes Lyst på livet på nyåret i 2012. I Ålesund er drift av Lyst på
livet lagt til tjenesten ”Aktivisering og velferd”, og koordinator er Anita Rennøy Brekke. I
Kristiansund er det ”Forebyggende og rehabiliterende tjenester” som har driftsansvar, med
koordinator Inger Eliassen i førersetet. Molde kommune har deltatt i forberdelsene ved
Helsestasjon for eldre, og vil vurdere oppstart.
FRISKLIVSENTRALER I KRISTIANSUND OG ÅLESUND:

Frisklivssentralen i Ålesund
Frisklivssentralen er et oppfølgingstilbud for personer bosatt i Ålesund som er over 16 år og
med høy risiko for å utvikle livsstilssykdommer, for eksempel overvekt, diabetes type 2,
hjerte- og karsykdommer, forhøyet blodtrykk, forhøyet kolesterol og galleveissykdommer.
I oppstartsperioden kan leger, helsesøstre og fysioterapeuter henvise til Frisklivssentralen
(via vedlagt resept). Ved siden av å vurdere den helsemessige risikoen for livsstilssykdommer
bør det vurderes om personen kan fungere i en gruppe (det aller meste ved Frisklivssentralen
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er gruppebasert). Etter kort tid vil det vurderes om også andre grupper av autorisert
helsepersonell skal kunne henvise.
De som henvises vil få hyppig oppfølging de tre første månedene. Etter dette får de tilbud om
å benytte «Aktiv på dagtid» i ni måneder. Etter 12 måneder blir de innkalt til helsesamtale
igjen. Den siste helsesamtalen er lagt inn fordi vi vet at omlegging av livsstil tar tid.
Frisklivssentralen tilbyr:
Helsesamtaler (ved start, etter tre måneder og etter 12 måneder) som er basert på
metoden endringsfokusert veiledning
Fysisk aktivitet tre ganger per uke i tre måneder
Hjelp til å finne den rette aktiviteten for brukeren
«Bra mat for bedre helse»-kurs over 5 kvelder

Det er Frisksenteret som driver Frisklivssentralen for Ålesund kommune etter at de vant et
anbud som ble sendt ut i 2011. Kontaktperson i Ålesund kommune: Kathrin Kobbevik,
folkehelsekoordinator i Ålesund kommune

Frisklivssentral i Kristiansund
I løpet av 2011 har det vært gjennomført et forprosjekt for utredning av oppstart av
Frisklivssentral. Prosjektgruppen har basert seg på Helsedirektoratets ”veileder for
kommunale frisklivssentraler” (Helsedirektoratet, 2011).
Prosjektgruppens anbefalinger bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap tilpasset
lokalmiljøet. Prosjektgruppen har lagt fram forslag om å etablere FLS i Kristiansund som et
kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging, primært innenfor
helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

FOREBYGGENDE SAMTALER
Forebyggende hjemmebesøk for personer over 75 år i Ålesund kommune

I Ålesund kommune får personer tilbud om hjemmebesøk det året de fyller 75 år. Tema i
samtalen er aldring, bolig, sosialt nettverk, fysisk aktivitet kosthold og refleksjon om
seniortilværelsen. En søker å skape kontakt og informere om praktiske sosiale og kulturelle
aktiviteter i kommunen. Brukere med behov for oppfølgingsbesøk får tilbud om dette.
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Om du var 75 år og bodde i Ålesund kommune i
2011,fikk du tilbud om besøk av disse to flinke damene.
Anne K. Røsvik Roald t.v og Liv Årseth Lied t.h, begge
geriatriske sykepleiere

Tilskudd til utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk.

Helsedirektoratet ga høsten 2011 tilskudd til Utviklingssenter for hjemmetjenester, Ålesund
kommune, Møre og Romsdal. Helsedirektoratet legger i tilskuddsbrevet følgende føringer for
arbeidet som skal utføres:
«Utvikling av en metodikk for forebyggende hjemmebesøk, som bygger på egne erfaringer og
resultat av systematisk litteraturoversikt, og har nasjonal overføringsverdi. Modellene som
utvikles må ivareta kravene til taushetsplikt og registrering av personalopplysninger».

Ålesund kommune har hatt forebyggende hjemmebesøk til eldre siden 2001. Kommunen har
prøvd ulike modeller for utføring og ansvar for besøkene. En ønsker nå å utvikle metodikk og
økt kunnskap om forebyggende hjemmebesøk til eldre. En ønsker å evaluere etablert tilbud i
Ålesund kommune og benytte erfaringer fra dette sammen med systematisk litteratursøk.
Ålesund kommune vil samarbeide med høgskolen i Ålesund og senter for omsorgsforskning i
dette arbeidet.
NEVROPLAN 2015 - ”LEVE – SOM DEN DU ER!”

Kristiansund kommune ved forebyggende og rehabiliterende tjenester, søkte om tilskudd fra
Helsedirektoratet om et tilskudd via satsningen Nevroplan 2015. Prosjektet har fått tittelen
”Leve – som den du er!” og er en kursserie for personer med nevrologiske sykdommer.
Prosjektet er inspirert av prinsipper hentet fra ”Lifestyle redesign” hvor det fokuseres på å
øke evne til egenmestering. Målgruppen i prosjektet er personer mellom 30-60 år, som har en
av følgende diagnoser; hjerneslag, parkinson sykdom, multippel sklerose(MS), eller
polynevropati. Så langt er personer med MS i flertall. Prosjektets planleggingsperiode ble
avsluttet i 2011 og gjennomføring starter i begynnelsen av 2012. Prosjektleder er
ergoterapeut Siv Agnete Mjønesaune.
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Fra brosjyren ”Leve- som den du er!”

TILSKUDD TIL PROSJEK T FOR Å STYRKE ANSAT TES KOMPETANSE I AKT IV OMSORG

Helsedirektoratet ga etter søknad høsten 2011 tilskudd til både til Ålesund kommune ved
Utviklingssenter for hjemmetjenester og Kristiansund kommune ved Utviklingssenter for
sykehjem. Midlene skal benyttes til prosjekt som blant annet har som mål å styrke ansattes
kompetanse i aktiv omsorg.
Ved behandling av søknaden ble det vektlagt at prosjektet medfører kompetanseheving for
ansatte og relevante samarbeidspartnere og at det skal utvikles og publiseres flere verktøy til
en idébank for aktiv omsorg som skal utvikles på nettstedet www.utviklingssenter.no i 2012.
Målet med idébanken er å tilby læremateriell, verktøy, metodebeskrivelser mv som kan tas i
bruk av ansatte i helse- og omsorgssektoren, slik at de får inspirasjon og økt kompetanse
innen aktiv omsorg. Verktøyene som forventes er en brosjyre med presentasjon av prosjektet,
en beskrivelse av en modell for refleksjon tilpasset aktiviteten. Det er knyttet forskning til
aktiviteten, og det forventes at det vil føre til nyttig dokumentasjon. Les mer om prosjektene i
neste avsnitt.
AKTIVITET OG SYSSELSETTING AV UNGE DEMENTE

Prosjektet hadde oppstart høsten 2010. Bakgrunnen for tiltaket var at yngre personer med
demens mangler tilbud om aktivitet og sysselsetting i hverdagen. For å skape en meningsfull
hverdag ønsket en å legge til rette for individuelle aktiviteter på dagtid som kan bidra til økt
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livskvalitet for denne gruppen og deres familier.

Området ved Sunnmøre museum byr på mange aktivitetsmuligheter.

Prosjektet har vært delvis finansiert av midler fra fylkesmannen i Møre og Romsdal. Det er
knyttet forskning til prosjektet i samarbeid med Høgskolen i Ålesund. Prosjektet samarbeider
med Sunnmøre museum og hjelpemiddelsentralen i Ålesund i å finne gode aktiviteter for
personer som får tilbud gjennom prosjektet. Prosjektet har utvidet og utviklet tilbudet i løpet
av 2011, med for eksempel å øke antall aktivitetsdager til 4 dager i uka.
KA’ SKA’ VI ETA?

Utviklingssenteret i Kristiansund mottok høsten 2011 200 000,- i tilskudd til ”Aktiv omsorg”
med de premissene som er beskrevet innledningsvis i dette kapittelet. Tilskuddet går til å øke
ansattes kompetanse i forbindelse med måltidet som kulturbærer og trivselsfaktor. Prosjektet
”Ka’ ska’ vi eta?” startet 1.desember 2011, og skal sluttføres innen 30 juni 2012.
Arbeidsgruppen er sammensatt av folkehelsekoordinator Bente Elshaug, kjøkkensjef for
Felleskjøkkenet Bjørn Nortun, prosjektleder for Ernæringsprosjektet (se egen omtale)
Shanthinidevi Shanmuganathan og fagutviklingssykepleier ved Utviklingssenteret, Inger-Lise
Lervik.
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Fra venstre; Inger Take og Aud Dahle, begge avdelingssykepleiere ved Rokilde sykehjem tar i mot rykende ferskt
brød fra Felleskjøkkenet. Kjøkkensjef Bjørn Nortun har sørget for brukermedvirkning ved at pasientene selv har
smakt seg frem til beste oppskrift. Foto: Inger-Lise Lervik

Tiltaksområdene i prosjektet er:
Nyhetsbrev til alle som mottar middagsombringing, om mat og mattradisjoner og
aktualiteter på menyen. Elever i samarbeid med kjøkkensjef.
”Det gode måltidet” – elever lager gode rammer for måltid på eldresenter og i
sykehjem
”10 minutter ekstra på måltidet” – work-shop med hjemmehjelpsgrupper om hva som
skal til for å skape bedre måltidsituasjoner i hjemmet
”Kokk på post” – kokk fra felleskjøkkenet i sykehjemsavdelinger. Lærende samspill
mellom ansvarlig for matproduksjon og pasientnært personell
”Mitt favorittmåltid” - spørreundersøkelse blant pasienter i sykehjem og
hjemmeboende som mottar middagsombringing ble gjennomført i 2011.
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Faksimile fra nyhetsbrevet ”Kristiansund” med omtale av å bytte ut industribakt brød med hjemmebakst.

ERNÆRING
KRISTIANSUND
PROSJEKTET KOMPETANSEHEVING- ERNÆRING I SYKEHJEM VED ROKILDE SYKEHJEM

Utviklingssenteret i Kristiansund fikk i 2011 tilskudd fra Helsedirektoratet for å drive et
prosjekt som skal føre til kompetanseheving innen ernæring for ansatte som skal forebygge
underernæring/feilernæring hos pasienter i sykehjem. Prosjektperiode går over 1 år fra
september 2011 til mai 2012.
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I styringsrådet deltar:
Shanthi Shanmuganathan – prosjekteder ernæringsprosjektet, Rokilde USH
Britt Olufsen - Klinisk ernæringsfysiolog, Helse Møre og Romsdal
Reidun Sveaas - Sykehjemsoverlege, Kristiansund kommune
Bjørn Nortun - kjøkkensjef, Kristiansund kommune
Trude Fløystad Eines - Høgskolelektor Høgskolen i Molde
Reidun Nogvva, enhetsleder hjemmetjenesten, Kristiansund kommune
Hildegunn Flaten Frøseth – avd. sykepleier hjemmetjenesten Kristiansund kommune
Stephanie Helland- enhetsleder Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune
Inger-Lise Lervik – fagutv.sykepleier, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal

Fra møte i styringsrådet for ernæringsprosjektet i november 2011. Foto: Rokilde USH.
Arbeidsgruppa i prosjektet er sammensatt av 5 sykepleiere fra ulike avdelinger ved Rokilde
sykehjem, som alle har videreutdanning i kunnskapsbasert praksis.
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Arbeidsgruppa ved (fra venstre) Shanthi Shanmuganathan (prosjektleder), Laila Ulvund Harsvik, Henny Dahle
Ødegård og Margrethe Dahle. Karina Molvik Eckhoff ikke til stede da bildet ble tatt. Alle i prosjektgruppen har
videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis (KBP) Foto: Rokilde USH

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er lagt til grunn for gjennomføring av prosjektet, hvilket
innebærer at følgende områder blir likeverdig ivaretatt:
forskningsbasert kunnskap
erfaringsbasert kunnskap
pasientens ønsker og behov
Prosjektet skal i første omgang føre til kompetanseheving innen ernæring for helsepersonell
ved Rokilde sykehjem. Ved prosjektets oppstart var det ingen etablert praksis å bruke
screeningsverktøy, eller annen form for systematisk oppfølging i praksis eller via
dokumentasjonssystem. Manglende systematisk oppfølging kan i verste fall føre til at det kan
gå lang tid før pasienter som er underernært, eller i fare for å bli det- blir ”fanget opp” av
helsepersonell og før det blir igangsatt eventuelle tiltak.
Gjennom prosjektet har det blitt bestemt å bruke et screeningsverktøy som kan brukes både
av hjemmetjenesten og sykehjemmene. Screeningsverktøyet
Mini Nutritional Assessment (MNA) – ble utprøvd og sammenlignet med andre
screeningverktøy ved Rokilde sykehjem og hjemmesykepleien Distrikt 2. Resultatet fra
Rokilde sykehjem viser at over halvparten av de som ble screenet enten var underernært eller
står i fare for å bli underernært.
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Sommeren 2011 ble det gjennomført en forundersøkelse på kunnskap om ernæring av nesten
samtlige ansatte ved Rokilde sykehjem. Spørsmålene var skrevet på bakgrunn av Nasjonale
faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring som ble gitt ut av
helsedirektoratet 2009, også om generelt kunnskap om underernæring. Hensikten var å
kartlegge både ansattes kunnskapsgrunnlag og erfaringer fra praksis.
Resultatet var at personalet vet mye om ernæring men i forhold til retningslinjene
helsedirektoratet var det lite kunnskap om. Det er blant annet lite kunnskap om
screeningsverktøy, krav til dokumentasjon når det gjelder underernæring. Personalet vet hva
som skal gjøres men det praktiseres ikke i avdelingen.
I samarbeid med Høgskolen i Molde er det gjennomført gruppeintervju med pasienter ved
Rokilde sykehjem. Hensikten har vært fram pasientenes ønsker og behov, samt synspunkter
på praksis.
En sentral oppgave i prosjektet er å lage en undervisningspakke som alle ansatte ved Rokilde
sykehjem skal i gjennom på våren 2012. Personalet har selv vært med og foreslått innholdet,
og det reflekteres i resultatet på forundersøkelsen. Implementering av resultatet i prosjektet i
form av endrede rutiner i avdelinger i forhold til måltidenes tidspunk, rutiner på screening og
dokumentasjon. Det blir produsert en informasjonsfilm i samarbeid med Medier og
Kommunikasjonslinja ved Kristiansund videregående skole. Etter at prosjektperioden er over
skal det gjennomføres en etterundersøkelse av om det har skjedd endringer i personalets
kunnskapsgrunnlag og praksis.

Fra Rokilde sykehjems 25 årsjubileum, september 2011 Foto: RokildeUSH

Rokilde USH har en viktig oppgave i å være pådriver for å øke kunnskap og høyne kvalitet i
sykehjem. Prosjektgruppen vil derfor legge betydelig vekt på spredning og erfaringsdeling i
siste fase av – og etter at prosjektperioden er over. Eksempler på spredning er distribuering
av film og informasjonsmateriell, undervisning, deltakelse på kurs og konferanser med mer.
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ÅLESUND

I juni 2011 ble satt i gang et ernæringsprogram rettet mot alle virksomheter innen
hjemmetjenester og sykehjem i Ålesund kommune. Målet med programmet var å utvikle riktig
ernæringsbehandling for brukere av tjenestene ved å blant annet å utarbeide
opplæringsprogram for personell i sykehjem og hjemmetjenester. En satte seg følgende 4
delmål:
1. Personalet skal ha kunnskap og ferdigheter for å kunne:
Kartlegge/ screene ernæringsstatus av alle brukere/beboere etter gjeldene
retningslinjer (Ernæringsjournal)
Dokumentere ernæringsproblematikk og tiltak i Visma Profil
Fokusere på ernæringstilstand ved innskriving av brukere i tjenester og overføring
mellom tjenestenivåer
2. At personalet skal utarbeide individuell ernæringsplan, for personer som en finner i
risikogruppe, på bakgrunn av faglige kompetanse og innsikt og brukermedvirkning blir
tilstrekkelig ivaretatt. Legges inn i Visma profil og tiltak dokumenteres.
3. Kartlegging av spisesituasjoner for å bedre disse mht. tidspunkt, rom, sted etc.
4. Foreta en undersøkelse høsten 2011, der en også definerer kvalitetsindikatorer. Utarbeide
rapport på grunnlag av undersøkelse og sette inn tiltak for forbedring. Ny undersøkelse gjøres
etter 7 måneder og hele programmet evalueres etter ca ett år fra første tiltak er igangsatt.
Nødvendige justeringer gjøres imidlertid underveis.
Programmet skal føre til kompetanseheving bland personale i:
A)Implementering i Visma profil(Elektronisk pasientjournal).
B)Juridiske/forskriftsmessige føringer.
C)Bruk av kartleggingsverktøy og screening.
D)Iverksetting av tiltak på grunnlag av faglig kompetanse og innsikt.
Kvalitetssystemet Praktisk Sykepleie Prosedyre(PPS) er benyttet i programmet.
Andre tiltak:
Tilpasning i Visma Profil, Elektronisk pasientjournal
Endringer i eksisterende prosedyrer
Lage nye prosedyrer, bl.a bruk av infusjonsbehandling - når sette i gang.
Etablere rutiner for måling av endret kvalitet på grunnlag av tiltak.
Dokumentere dagens situasjon i forhold til kvalitetsindikatorer.
Vurdere behov for justering av driftsavtaler, med hjemmetjenester og sykehjem
I samarbeid med sentralkjøkken finne forbedringstiltak
Etablere opplæringstiltakene i kompetanseplan i Ålesund kommune
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Status i programmet pr 31.12.2011
Høsten 2011 ble det foretatt en spørreundersøkelse blant alle hjemmetjenester og sykehjem i
kommunen. Det ble utarbeidet en rapport på grunnlag av undersøkelsen. Utviklingssenteret
hadde samarbeid med Senter for Omsorgsforskning i utarbeiding av rapporten.
Kompetansetiltakene på områdene A og B ble gjennomført på høsten 2011.
Kompetansetiltakene på områdene B og C var også godt i gang i 2011 og en regner med at
hele programmet er ferdig innen utgangen av februar 2012. Ny undersøkelse blir foretatt i
mai 2012.
Utdrag fra rapporten vil bli presentert på konferanse. Rapporten er lagt ut på hjemmesiden til
Senter for omsorgsforskning og på nettstedet: www.ogbedreskalvibli.com Rapporten er også
sendt til Utviklingssenterets nasjonale nettside.

VELFERDSTEKNOLOGI
MIDT-NORSK PROSJEKT

Det er satt i gang et større samarbeidsprosjekt om velferdsteknologi i regi av de tre
fylkesmennene og flere kommuner i Midt-Norge. Totalt består dette prosjektet av ni
delprosjekter.
Siv Irene Stormo Anderson skal koordinere prosjektarbeidet i Midt-Norge. Det vil være et
nært samarbeid mellom de ulike prosjektene, SINTEF og KS. Arbeidet med prosjektene vil
forgå på mange nivå; kommunalt nivå, samarbeid mellom kommuner - og i regionen. Det vil
være viktig å dra nytte av utviklingsarbeid som har foregått i Norge på området. Et eksempel
skisseres i SINTEF-rapporten “I trygge spor” som omhandler støttesystem for fysisk aktivitet
for personer for demens. Noen av spørsmålene som ønskes belyst i det Midt-Norske
prosjektet er :
Hvordan velferdsteknologi påvirker brukerens og pårørendes opplevelse av
trygghet og mestring i hverdagen.
Hvordan teknologien påvirker den kommunale tjenesteorganiseringen.
Og om bruk av velferdsteknologi øker eller minker etterspørselen etter
omsorgstjenester.
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2.12.2011 inviterte Fylkesmannen i Sør Trøndelag til regionsamling i Stjørdal.
Deltakere var representanter fra alle de tre fylkesmennene, representant fra
helse og omsorgsdepartementet, Steinar Barstad , representanter fra SINTEF
og KS i tillegg til utvalg av personer som er knyttet til de 9 prosjektene i
kommunene.
På bildet skimter vi regional prosjektkoordinator Siv Irene Stormo Anderson.
Bakgrunnen er hentet fra omslaget til NOU Innovasjon i Omsorg og viser til
Bokløvstilen som er et velbrukt eksempel på innovasjonstenking

Samarbeid om sporingsteknologi i Ålesund regionens utviklingsselskap – ÅRU
ÅRU kommunene har etablert samarbeid og står for 2 av de 9 prosjektene i regionen.
Spillteknologi. Et samarbeid mellom Vanylven, Ulsten og Ålesund kommune. Spillteknologi innbefatter
bruk av dataspill, for eksempel Nintendo Wii, som i utgangspunktet er utviklet som familiespill. I USA
brukes Nintendo Wii systematisk i rehabiliteringsprogrammer, i eldresentre og sykehjem. Det er
utviklet spill som er spesialtilpasset for både barn, ungdom med funksjonsnedsettels og for personer
med demens. Testing viser at dette er positive tiltak. Spillteknologi kan være med på å stimulere til
aktivitet og sosialt fellesskap.
Sporingsteknologi/løsning (GPS) Et samarbeid mellom kommunene Herøy-, Ørskog- og Ålesund

Teknologirådet anbefaler at kommuner starter med å videreutvikle dagens ordning med
trygghetsalarmer slik at den kan brukes over hele landet og har noen minimusfunksjoner som
Selvutløsende alarm, fallsensor, røykdetektor, elektronisk døråpner, Mobiltelefon og
Sporingsløsning.
I første fase av prosjektet i ÅRU ser en det som viktig å planlegge arbeidet godt, gi riktig og
god informasjon og sørge for kompetanse på området. Informasjonen skal rettes blant annet
mot befolkning, politikere, personale og ikke minst mot brukere og pårørende. Anskaffelse av
de teknologiske løsningene er kun en liten del av prosjektet. De etiske betraktninger og
utfordringer, i tillegg til organisatoriske tilpasninger er vel så viktige. Systematisk tverrfaglig
refleksjon kan for eksempel være til stor hjelp i utvelgelse og etablering av sporingsenhetene.

VELFERDSTEKNOLOGI I ÅLESUND KOMMUNE

Arbeidsgruppen i Ålesund kommune er svært motiverte for å komme i gang med arbeidet. En
kan allerede se for seg at dette hjelpemiddelet kan være til stor nytte for brukere og
pårørende hvis innføringen gjøres på en kunnskapsbasert og klok måte. Dialogen og spesielle
tilpasninger opp mot hver enkelt beboer og bruker er avgjørende.
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VANDREALARM I KRISTIANSUND KOMMUNE

Utviklingssenteret i Kristiansund har i 2011 hatt prosessansvaret for ”Vandrealarm i
sykehjem” – et delprosjekt i den Midt- Norske velferdsteknologisatsingen. Arbeidsgruppen er
sammensatt av personell fra Utviklingssenteret, tildelingstjenesten og Helse- IKT i
Kristiansund kommune. I tillegg deltar Høgskolen i Molde i arbeidet med evaluering og
dokumentasjon.
Vandrealarmer utprøves på utvalgte pasienter i somatiske avdelinger ved Rokilde sykehjem.
Kriteriet for å bli vurdert for vandrealarm er at pasienten har en kognitiv svikt, og må ha følge
når han eller hun forlater avdelingen.
Alarmen utløses når pasienten er på vei ut fra avdelingen, og personalet skal sørge for rett
påkledning og tilsyn. Om pasienten hentes inn i avdelingen mot sin vilje vurderes dette som
et bevegelsesinnskrenkende inngrep- og fordrer tvangsvedtak.
Prosjektet har et særlig fokus på kunnskapsheving i personalgruppen, avklaring av juridiske
og etiske spørsmål, samt helhetsvurdering i bruk av vandrealarm.
Saksbehandling og jus
Opplæring, refleksjon og etikk
Implementering og drift
Evaluering, forskning og publisering
En forundersøkelse gjennomført av Høgskolen i Molde i samarbeid med Utviklingssenteret
viser at blant annet at personalet ikke har tilstrekkelig kunnskap om samtykkekompetanse,
pasientrettighetsloven kapittel 4a. I det videre arbeid i prosjektperioden vil derfor dette bli
vektlagt.
HELSENETT- ELEKTRONISK SAMHANDLING

Gjennom pilotprosjektet ELEKTRONISK SAMHANDLING MELLOM KOMMUNE O
G HELSEFORETAK, har Kristiansund kommune og
Kristiansund sykehus etablert elektronisk samhandling over Norsk Helsenett.
En liten prosjektgruppe av ansatte fra både kommune og
helseforetak har på kort tid etablert rutiner for sending og mottak av
elektroniske laboratoriesvar, epikrise og
røntgensvar mellom Kristiansund kommune og sykehuset – fra journal til journal.

Atle Betten, Helse-IKT
Kristiansund kommune.
Foto: Privat
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Prosjektet har vært preget av svært godt samarbeid mellom sykehus,
kommune og IKT- personell i Kristiansund kommune, Hemit og Visma.
Dette har gitt prosjektet rask framdrift uten at det
på noe tidspunkt har gått på bekostning av
sikkerheten. Nærhetsprinsippet har vært en ”rød tråd” i
prosjektets operative faser. De som til daglig har ”skoene på” i
klinikken har drevet fram resultatene prosjektet.

Omslaget på ”kokeboken” –
Koble sammen, om elektronisk
informasjonsutveksling.

Prosjektgruppen har også laget en ”kokebok” for oppkobling mot
Norsk Helsenett og tips for prosjektering og etablering av gode
driftsrutiner rundt mottak og formidling av helsenettmeldinger.

SAMHANDLING
HELHETLIG PASIENTFORLØP - EN BREDDESTRATEGI

Et samarbeidsprosjekt som startet opp i 2011 mellom de 5 kommunene: Averøy,
Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, Høgskolen i Molde og Helseforetaket.
En av hovedutfordringene i norsk helsevesen er fragmentering av tjenestene. Mangelfull
helhetstenkning og koordinering er en viktig årsak til at pasientene opplever at systemet
svikter. Dette er noe av det dette prosjektet søker å finne en løsning på.
“Helse - og omsorgstjenester bør organiseres ut fra tanken om et sammenhengende
pasientforløp. Det vil si at tilbudet skal ta utgangspunkt i den enkelte person sitt helhetlige
behov, og tjenestene skal gis i en planlagt og uavbrutt kjede” Stortingsmelding 4.
Som prosjektnavnet tilsier har prosjektet en breddestrategi. Med breddestrategi menes i
denne sammenheng at prosjektets gjennomføringsmodell skal være enkel og praksisnær i sin
utforming slik at den kan utbygges i de fleste kommuner og slik ha stor spredningsmulighet.
Nærmere praksisfeltet gir breddestrategien utslag i at prosjektet både har fokus på å utvikle
et bredere, men samtidig forsvarlig, tjenestetilbud i kommunene, samtidig som vi ønsker å
gjøre kommunehelsetjenesten til en mer attraktiv arbeidsplass gjennom fokus på robust
fagutvikling og bidra til å bygge varige nettverk.
Samhandlingsreformen legger også opp til at kommunene skal ta imot utskrivningsklare
pasienter tidligere enn tidligere praksis, da pasienter lå i sykehus til de var ferdig behandlet.
At pasienter nå skrives ut tidligere, krever at kommunene er forberedt på å ta imot pasienter
som vil kreve mer spesialisert behandling. Dette krever økt antall korttidsplasser, mer evt.
omorganisering av kvalifisert personell og fagopplæring.
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Organisering av prosjekt

Styringsgruppe organisert med representant fra hver kommune på rådmannsnivå:
Representant fra Helse Nordmøre og Romsdal
Medlem og observatør fra HiMo
Tillitsvalgt
Brukerrepresentant
Fastlegerepresentant
Observatør fra pasient-og brukerombudet

Prosjektgruppe er ulike enhetsledere – mandat til å vurdere organisering i egen kommune,
korttidsplasser, tjenester m.m. Være pådrivere til prosessgruppe, alle parter representert
Etter statistiske vurderinger er styringsgruppen i prosjektet kommet fram til at man i
prosjektperioden som varer ut 2012, skal utforme 3 Helhetlige pasientforløp. Målet med disse
forløp er at de skal oppleves sømløse for pasienten og at de får riktig behandling på riktig sted
til riktig tid av kvalifisert personell.
De tre pasientforløp som prosjektet nå skal utforme med representanter fra alle deltakende
parter er følgende:
1. Brudd i øvre lårbein
2. KOLS
3. Smertelindring cancer
Utfordringer for pasienter og tjenesteapparat har vært og er overgangen mellom de ulike
tjenestenivå. Her har man kartlagt at det kan være dårlig kommunikasjon mellom nivå og
innad i kommuner mellom de ulike tjenester.
Det er etablert gruppe som jobber med utforming av pasientforløp 1. Disse har gjennomgått
kurs for opplæring av metodikk for å utforme helhetlige forløp. Gruppen har faste møter og
det jobbes nå med utformingen at pasientforløpet.
For personell som jobber pasientnært med denne gruppe pasienter, har det vært arrangert
fagdag, med fokus på pasienter med brudd i øvre lårbein og rehabilitering. Ca. 100 deltakere
fra de 5 kommunene og Helseforetak har deltatt på dette kurset. Utviklingssenteret i
Kristiansund har prosessansvar i egen kommune.

Side 40

USHT MØRE OG ROMSDAL

I ÅLESUND « ET VERDIG LIV MED FUNKSJONSNEDSETTELSE»

Prosjektet har spesielt sett på slagpasienten i den sårbare fasen i overgangen sykehus – hjem.
Dette er et resultat av samarbeid mellom Høgskolen i Ålesund, Sykehuset i Ålesund, Ålesund
kommune og Utviklingssenter for hjemmetjenester. Prosjekt har fokus på hvordan fagfolk
bidrar til at slagpasienten får en sammenhengende rehabiliteringsprosess fra sykdom og
innleggelse i sykehuset, til personen er ferdig med rehabiliteringsprosessen sin hjemme.
Prosjektet ble etablert allerede i 2008. Og startet som et studentprosjekt. Studentene og
veiledere i kommunehelsetjeneste og i helseforetak skulle følge spesielt godt opp pasienter
ved overføring fra sykehus til kommune og lokalisere kritiske punkt i forhold til samhandling.
Etter første prosjektperiode ble det foretatt fokusgruppeintervju av studenter, veiledere og
utvalgte ledere i hjemmetjeneste og sykehus. Funnene og resultatene fra
fokusgruppeintervjuene ble skrevet i en kronikk som kom i Sunnmørsposten 21, juni 2011.
Det er planlagt oppfølging av resultatene fra prosjektet våren 2012, i form av fagdager som
omhandler rehabilitering, pasientforløp og har rom for diskusjoner rundt temaene
UTVIKLINGSSETERET SOM ARRANGØR OG SAMARBEIDSPARTER AV KONFERANSER OG
KURS

Den 12 og 13 oktober arrangerte Utviklingssentrene, Fylkesmannen og Kompetansesenter for
Aldring og Helse kursdag i bruke av kartleggingsverktøy ved mistanke om utvikling av
Demens. Kursene ble arrangert i Kristiansund 12. Oktober og i Ålesund 13. Oktober 2011.
Kurset hadde egen avdeling som var tilrettelagt for fastleger.

Fra Fylkesmannens konferanse om diagnostisering av demens i 2011, hvor Utviklingssentrene deltok. Til venstre
Foredragsholderne fra Aldring og eldre - nasjonalt kompetansesenter, seniorforsker Per Kristian Haugen og
prosjektleder Margit Gausdal. Foto: Brit Krøvel.
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ERFARINGSKONFERANSE ETTER TILSYN

Fylkesmannen og Helsetilsynet inviterte i februar 2011 kommunene i Møre og Romsdal til
erfaringskonferanse etter tilsyn gjennomført i 2010. Utviklingssentrene deltok på
konferansen med et innlegg om ”Det faglige nettverket i Møre og Romsdal” – og
kvalitetsarbeid ved presentasjon av eksempler på utviklings- og forbedringsarbeid.
ERFARINGSKONFERANSE UTVIKLINGSSENTRENE 2011
Tittel på Utviklingssentrenes erfaringskonferanse for Det faglige faglige
nettverket for 2011 var Ledelse, kvaler og kvalitet i pleie - og
omsorgstjenestene - om lederansvar og kvalitetsutvikling.
Tema for konferansen valgt med bakgrunn i tilbakemeldinger fra Det faglige
nettverket tidligere på året. Flere tok opp utfordringer i det ansvaret som ligger i
å være leder.

Fra venstre: Bente Ødegård Kjøs, Anders Kvale Havik og Rigmor Einang Alnes som alle
presenterte funn og erfaringer fra forskning om ledelse og kvalitetsforbedring (Foto: Brit
Krøvel). De to førstnevnte er begge tilknyttet Senter for omsorgsforskning Østlandet, mens
Rigmor E. Alnes er tilknyttet Senter for Omsorgsforskning Midtnorge.
Fra Fylkesmannen holdt Anne Mette Nerbøberg innlegg om og rus og psykiatri og Vidar
Hagerup fra helse Møre og Romsdal hadde innlegg om pasientforløp og kvalitetsarbeid. De
faglige nettverkene i Møre og Romsdal hadde mange flotte og inspirerende innlegg om godt
utviklingsarbeid fra flere kommuner i fylket.
DEN ÅRLIGE PROSJEKTDAG I ÅLESUND 9.3.2011:

I regi av Utviklinssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal i samarbeid med høgskolen
i Ålesund ble det arrangert konferanse.
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Flere prosjektansvarlige fra kommune,
høgskole og sykehusapotek var inviterte
til å formidle sine prosjekter.
Konferansen hadde tittelen: «Utvikling
gjennom kunnskap-utvikling gir
kunnskap».
Andre kommuner var også inviterte til å
delta.
Foto: Brit Steinnes Krøvel

”SE HVA SOM SKJER!”

Utviklingssenteret i Kristiansund arrangerte 16. desember en prosjektdag i bystyresalen med
en presentasjon av pågående forsknings- og utvikligsprosjektene. Invitasjonen gikk bredt ut
til ansatte, folkevalgte, skoler, presse og samarbeidsparter i og utenfor Kristiansund
kommune. De frammøtte fikk høre om innholdet i strategiplanen ”Utvikling gjennom
kunnskap”, om Utviklingssenterets innsatsområder både i forhold til Omsorgsplan 2015
samhandligsreformen. Det var avsatt god til spørsmål og diskusjon i forbindelse med hvert av
innleggene.

Foto: Visuell UB/ Rokilde USH
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SAMHANDLING OG SAMARBEID

I rapporten beskrives noen enkeltprosjekt som samhandlingsprosjekt. Utviklingssentrene i
Møre og Romsdal, ved UHT i Ålesund og USH i Kristiansund ser imidlertid samhandling i alle
tiltak, og ikke minst i vårt eget samarbeid med å løfte fra kvalitetsforbedring og
kunnskapsheving i vårt eget fylke.

Samarbeid: Pus åpner døra slik at kompisen får tilgang til ”skattekammeret”. Vi trenger alle både å være døråpnere,
eller være den som hjelper til for at store ting skal kunne skje. Foto: Brit Krøvel
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